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Felix Heitz (C.C.A.) nc<i r&cordmsa al prot>ei Se 100 m. bras 1

RGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

Bazinul acotperd de la Floreasoaa 
găzduit deni un ri<ou concurs de na- 
tație în cinstea zilei de 7 Noiem
brie. In fruntea rezultatelor se află 
recordul obținut de maestrul spor
tului Felix Heitz (C.C.A.). Irsotînd 
distanța 100 m. bras, în tlmpiuil de 
1:16,2 Felix Heitz a stabil't un nou 
record R.P.R. Vechimi record 1:16,3 
aparținea colegului său de Club, 
maestrul sportului Vladimir Mar- 
chii{iu. Iată care sînt timpurile in
termediare realizate: 0,22 — 0,48,3

— 1:16,2. Un nou record al țării a 
fost înregistrat la capătul cursei 
4x100 m. liber. Componențiii șta
fetei de 1a Știința (Ctervâsuță. 
Kroner, Bilajek, Maranjscuj și-iau 
corectat propriul lor record cu 10 
sec. 9/10, reaiFzînd timpul die 4:37,5, 
nou record de j un ori categoria a 
Il-a. Sosind pe primul loc, ștafeta 
C.C.A. (I. Papa 1:04,2; Z. Hospo- / 
dar 1:02,9; VI. Manchițiu 1:01,1: t
I. Novac 1:00,8) a egalat recordul |i 
acestea probe: 4:09,0. !■
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Să intensificăm 
șahistă în timpul

II FIECARE zi, iarna își ves
tește tot mai mult apropierea, 

munte, aerul ei proaspăt a și
put sa fie simțit. Va trece pu- 

. vreme și schiorii, hocheiștii, 
îatorii, se vor avînta în între- 
e specifice anotimpului lor 
. Cu toate că sezonul de iarnă 
i prilejul unei intense activități 
o serie întreagă de sporturi în 
liber, ca și în discipline ce pot 
acticate în săli, totuși, în tota- 

acest sezon este mai puțin 
t decît cel al lunilor de vară, 
iceea, este bine ca în această 
adă să completăm programul 
letițional cu întreceri care, fără 
ecesite amenajări speciale, pot 
ena un mare număr de tineri 
îrstnici. Unul din aceste mij

ește șahul, sport care în ul- 
i ani cunoaște în țara noastră 

rularitate mereu crescîndă.
hui constituie disciplina spor- 
spegifică lunilor de iarnă. El

■ fi practicat, în egală măsură, 
așe și sate, în cluburile uzine-

, ■ ii în căminele culturale, în 
■ , facultăți, unități militare,

idărij agricole colective și de 
stațiuni de mașini și trac-■

organiza un concurs de șah 
un lucru relativ ușor. Sînt su
te cîteva jocuri de șah și o 
cu mobilier adecvat. Colective- 
jucători avansați mai au ne- 

■de ceasuri de control și, even- 
de table de demonstrații. A- 

.utilaj, destul de redus, trebuie 
procurat din vreme și între

cu grijă. Sălile de joc trebu- 
și ele curat întreținute, încăl
zi aerisite.
ivitatea cea mai curentă din- 
club de șah o constituie parti- 
cu caracter amical, mijloc e- 

de antrenament și studiu, dar 
plăcută recreație în serile 
de iarnă. Desigur însă, că 
cele mai mici secții de șah se 
trece cu curaj la organizarea 

mee.
e bine ca în asemenea con- 
ri să fie înscriși jucători de 
apropiate, pentru a da un as- 
:ît mai interesant luptei spor- 
De asemenea, se recomandă 
îmărul participanților să fie 
ilare de 10, pentru ca întrece- 
ă conteze pentru clasificare, 

ahist cu cunoștințe mai avan- 
va îndeplini funcția de arbitru 
a o avea și pe aceea de par- 

nt), rezolvînd eventualele ne- 
riri cu privire la regulament, 
htă, se recomandă part'cipan- 
chiar și celor neelasificați, 
•noteze partidele. Este un 
mijloc de autocontrol, căci a-

'ă din meciul Dinamo București—Dinamo Pragar P. lordăchescu « primit balonul de la Sebe f/l 
încearcă șă „intre", dar Plec hat y și Strănak, alenei, vor opri, atacul bucttnplenilor. șț --.:

activitatea 
iernii

ina.i/.a pariidelor proprii ajută la 
eliminarea anumitor greșeli și slă
biciuni, ridicînd forța de joc. Se 
recomandă colectivelor care au

| ceasuri să programeze controlul de 
timp la 40 mutări (4 ore), cum se 
obișnuiește la primele concursuri 
oficiale.

In afară de concursurile de joc 
practic, interesante și atrăgătoare 
sînt întrecerile de dezlegări. Se 
vor da spre rezolvare probleme și 
studii în raport cu nivelul partici
panților, cronometrîndu-se timpul 
folosit de fiecare pdtru găsirea so
luției, sau, mai simplu, notîndu-se 
numai ordinea de predare a rezol
vărilor pe baza cărora se întoc
mește ușor un clasament. Aseme
nea concursuri pot fi organizate în 
cadrul -unor consfătuiri, la care pot 
fi invitați șahiști de categorii su
perioare. Aceștia vor putea preda, 
eu acest prilej, lecții teoretice sau 
vor ține conferințe de popularizare, 
menite să ridice nivelul tehnic al 
începătorilor. Vom face mai intere
sante aceste conferințe însoțindu-le 
de demonstrații de simultan, date 
de jucători cu practică în acest do
meniu.

O formă atractivă de populari
zare a șahului o constituie con
cursurile fulger. Pentru început, 
mutările vor fi efectuate la co
mandă, Ia interval de 5 secunde- Cei 
care dictează poate folosi un metro
nom sau un ceas de mînă, spunînd 
alternativ „alb”, „negru”. Colecti
vele care au ceasuri de control pot 
organiza concursuri fulger cu parti
de de cîte 10 minute. Asemenea 
concursuri trebuie arbitrate cu mul
tă grijă.

După cum se vede, activitatea șa- 
histă din timpul iernii poate îm
brăca cele mai variate forme, de la 
partidele amicale și pînă la studiul 
și lectura în comun a cărților de 
specialitate. In organizarea cît mai 
bună a acestei activități sînt che
mați să-și dea contribuția jucători 
cu calificare înaltă, maeștri și can- 
didații de maestru. Ei trebuie să 
ajute în mod special colectivele să
tești, luînd parte la conferințe și 
demonstrații atit de folositoare 
popularizării șahului. Trebuie să a- 
vem tot timpul în față exem
plul școlii șahiste sovietice, care a 
ajuns cea mai avansată din lume, 
tocmai prin răspîndirea în mase a 
artei șahiste.

Asigurînd dezvoltarea de masă 
șahului nostru, vom contribui la ri
dicarea necontenită a cît mai mul
tor jucători tineri și talentați, rezer
vă de nădejde a actualilor fruntași 
în această disciplină sportivă.

Dinamo București și Locomotiva C.T.F.T., 
din nou campioane de cros ale R.P.R.

Pe stadionul Tineretului din 
Capitală, s-au desfășurat ten dimi
neață întrecerile finale ale campio
natului republican de cros pe e- 
chi.pe „Să întimpinăm 7 No:em- 
brie".

După defilarea concurenților, 
tov. A. Silberștein, vicepreședinte 
al comisiei centrale de atletism, 
a rostit o scurtă cuvîntare în care 
a arătat importanța acestei tra
diționale întreceri, organizată în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie. In 
încheiere, tov. A. Silberștein a 
urat succes tuturor participan
ților.

întrecerile au început cu des
fășurarea probei rezervată junioa
relor, în care — după cîteva sute 
de metri de la plecare — con
ducerea a luat-o Ana Popa 
(S.M.T.C.F. Timișoara). Ultima 
parte a acestei curse a prilejuit 
o luptă extrem de îndîrjită între 
reprezentantele colectivelor spor
tive Știința S.M.T.C.F. Timișoara, 
Rezervele de muncă școala 2 Me
tal și Metalul Energia București. 
Linia de sosire a fost trecută, în 
ordine, de Ana Popa (S.M.T.C.F. 
Timișoara, Georgeta Mogoș (Me
talul Energia), Ionescu Maria 
(Metalul Energia). Clasamentul 
pe echipe este următorul: Rezer
vele de muncă șc. 2 Metal (Elena 
Seceleanu, Ioana Teșcan, Maria 
Spătarii, Victoria Seitan). 34 pct.;
2. Știința S.M.T.C.F. Timișoara 35 
pct.; 3. Metalul Energia Bucu
rești 35 pct.

La start au urmat apoi junio
rii. Pentru ocuparea primului loc 
— individual — s-a dat o luptă 
dîrză între Ion Hîră (Metalul Ro
man) și Stan Ri-zescu (Locomotiva 
P.T.T.). Pe echipe, însă, victoria 
i-a revenit cu ușurință colectivu
lui sportiv Metalul Roman a cărui 
echipă s-a prezentat cu mult mai 
bine pregătită.

Rezultate: 1. Metalul Roman
(Ion Hîră, Gavril Vicoveanu, M.

Dinamo București
A doua înt.lnire pe care au sus

ținut-o dinamoviștii praghezi în 
Capitala țării noastre a lăsat o 
bună impresie, deși au fost învinși 
cu scorul de 14—3, și deși nu au 
mai făcut, în fața echipei Dinamo 
București, aceeași partidă pe care 
au reușit:o cu. cîteva zile în urmă 
în compania echipei noastre cam
pioane. In majoritatea timpului 
praghezii au dat dovadă de multă 
combativitate și calități fizice deo
sebite, care le-au permis uneori 
contra-atacuri periculoase, rămase 
însă fără rezultat. Oaspeții au do
vedit din nou că știu să se apere

Cîteva clipe după ce s-a dat startul în proba rezervată senior 
rilor. Această cursă, a fost una dintre cele mai frumoase din 
cadrul finalelor campionatului republican de cros pe echipe „Să 
intimpinăm 7 Noiembrie", disputate ieri pe Stadionul Tineretului

Pancu, M. Dumitrescu) 53 pct.;
2. Flamura roșie Constanța 73 
pct.; 3. Știința I.C.F. Buc. 95 pct.

In întrecerea senioarelor am 
putut admira felul excelent în care 
s-au prezentat, ca echipă, repre
zentantele colectivului sportiv 
Locomotiva C.T.F.T. Deși indivi
dual Maria Miclea (Știința I.C.F.) 
și Maria Piștea (Voința București) 
au fost animatoarele cursei, to
tuși, lipsite de aportul celorlalte 
coechipiere, ele au trebuit să se 
mulțumească doar cu primele două 
locuri individuale. Rezultatele au 
fost următoarele: 1. Locomotiva 
C.T.F.T. campioană a R.P.R. (Flo- 
rica Dumitru, Valeria Tălmăceanu, 
Letiția Bardaș, Cleopatra Jurcă) 
13 pct.; 2. Știința I.C.F. 23 pct.;
3. Flacăra Ploești 50 pct.

Așteptată cu mult interes, între
cerea seniorilor a prilejuit o luptă 
strînsă între echipele C.C.A. și Di

a întrecut D’namo
bine placînd și culcînd baloanele 
la timp, că sînt deciși în acțiu
nile individuale, că practică un 
bun joc colectiv, ceea ce le per
mite să desfășoare un joc specta
culos, adeseori eficace. Oaspeții 
au făcut însă o serie întreagă de 
greșeli care au dăunat acțiunilor 
lor ofensive și le-au atras multe 
penalizări. De exemplu, obstrucția 
la tușe, jocul în ofsaid al jumă
tății la grămadă și al liniei a 3-a, 
obstrucții în acțiunile ofensive ale 
adversarilor sînt cîteva din gre
șelile comise de ei în jocul de ieri, 
greșeli de pe urma cărora bucu- 
reștenii au profitat și au înscris 
șase puncte.

Dinamo București a făcut ieri un 
joc modest datorită dezechilibrului 
existent între înaintare — care a 
jucat foarte bine, obținind majo
ritatea baloa-nelor la grămadă — 
și linia de trei sferturi, care im
provizată și de data aceasta — a 
funcționat prost, făcîndu-se vino
vată de multe greșeli tehnice. Ast
fel, D. Ghiuzelea, a cărui eficaci
tate in postul de aripă este cuno- 
cută de toți, a jucat ieri pînă în 
min. 60 în postul de centru, „în- 
curcînd" majoritatea baloanelor pe 
care le-a avut. Greșit a procedat 
și D. Ionescu, care nu a deschis 
în prima repriză linia de trei sfer
turi, căutînd să intre prea mult pe 
lingă grămadă. Din momentul în 
care St GSiiondea a intrat în pos
tul de centru- iar Ghiuzelea a tre

cut aripă. Lucureșteniî aa intre- 

namo. Ca și în ceilalți ani, victo
ria Ie-a revenit dinamoviștilor, care 
s-au prezentat la start cu o echipă 
mai omogenă. Individual, întrecerea 
a cîștigat-o N. Bunea (C.C.A.), 
care a făcut o curcă bună, alături 
de C. Grecescu (Dinamo) și Dinu 
Cristea (Metalul). Este de subli
niat felul excelent în care a con
curat Dinu Cristea, care, se poate 
spune, a fost animatorul cursei. 
Aceasta însă nu scade cu nimic 
meritul învingătorului, care a do
vedit cu această ocazie că este 
primul nostru specialist în cursele 
de cros.

Rezultatele sînt: 1. Dinamo
București — campioană R.P.R. — 
(C. Grecescu, Victor Pop, V. Fi
rea, Ion Bădici) 21 pct. ; 2. C.C.A. 
(N. Bunea, E. Gyarmati, D. Tîl- 
maciu, C. Aioanei) 26 pct.; 3.
Constructorul București 49 pct.

A. CALIN 4

Praga ia rugbi
prins acțiuni dese și periculoase cu 
acest compartiment.

Iată cîteva aspecte din desfășu
rarea întîlnirii: în min. 10, bucu-i 
reștenii deschid scorul printr-o lo- 
vitură de pedeapsă reușită de D. 
Ionescu. Urmează apoi o perioadă 
de joc confuz, închis, practicat de 
ambele echipe. In min. 27 D. Io
nescu ratează o lovitură de peJ 
deapsă de la 30 metri. In min. 36 
bucureștenii au ocazia să urca 
scorul, dar Ghiuzelea este placat în 
ultimă instanță. Un minut mai tîr- 
ziu Lurie face o cursă spectacu-* 
leasă, pasează lui Lucaci, care, 
nedecis, ratează. In ultimele minu
te ale reprizei I-a gazdele pre-, 
sează, dar nu reușesc să înscrie. 
In min. 43 și 45 tot Luoaci este 
acela care ratează două ocazii da-i 
re. Peste puțin timp Szilaghi bate 
o minge in teren-ul oaspeților, a- 
cc-ștra se încurcă, D. Ionescu culege 
balonul și înscrie la centru. Tot el 
transformă șj ridică scorul la 8—0. 
Patru minute mai tîrziu, Barbu, 
care urmărea un balon, este ob-i 
.strucționat, iar arbitrul acordă lo-< 
vitură de pedeapsă, pe care tot D. 
Ionescu o transformă: 11-0 pentru 
Dinamo București. In min. 20, 
Plcchaty reușește un dropgol, re
dacted handicapul la 11-3. Ulti
mele puncte ale întîlnirii sînt îtH 
scrise de Luric, in urma unei în
cercări reușite și astfel întîlmrea 
ia sfîrșit cu scorul de 14-3 pentru 
Dinamo București.



Campionatul masculin

IMNAMO BUCUREȘTI — RECOL- 
TA G.A.S. VARIAS 15—9 (8—4)

Dinamoviștii și-au depășit adver
sarii, în special în repriza Il-a, spre 
deosebire de prima parte a jocului. 
lA.ii marcat: -Lupescu (4), Wolf (3), 
Stănescu (3), Tischler (2), Marcu 
1,(2) și Grosu pentru Dinamo și Got- 
hardt (5), H'einz (2), Muller și 
Keresteș pentru Recolta.

METALUL REȘIȚA — C.C.A.
3—8 (2—3)

Prima repriză a acestei întîlniri 
â prilejuit un joc de calitate, în 
care gazdele au luptat de la egal 
la egal cu fruntașii clasamentului. 
Pînă spre sfîrștul primei reprize 
scorul s-a menținut egal, iar cu 
icîteva minute înainte de terminarea 
acestei părți a jocului bueureștenii 
au reușit să ia conducerea printr-o 
lovitură de la 13 metri. In cea de a 
2-a repriză, echipa bucureșteană, 
avînd o pregătire fizică superioară, 
ți-a depășit adversarii și a obținut 
o meritată victorie. Punctele au 
fost înscrise de Ferenschutz (2), 
Schutz pentru Metalul Reșița, iar 
pentru CC. A. de: Sauer (3), Wag
ner (3), Bota și Bretz.
FLAMURA ROSIE JIMBOLIA — 

VOINȚA SIBIU 18—7 (8—2)
Victoria echipei din Jimbolia este 

Ineritată, și chiar la acest scor, 
ijazdele au făcut una dintre cele 
mai frumoase partide din acest an, 
reușind să-și depășească adversarii 
In toate compartimentele. Au în
scris: Yost (6), Vraniar (3), Va
leri (2), Wegeman (2), Hahn (2), 
Kaiser, Vaida și Weger pentru rl. 
roșie și Roth (5) și Otto (2) pen
tru Voința Sibiu.
ȘTIINTA TIMISOARA — ȘTIINȚA 

CLUJ 11—2 (4—1)
Joc de factură tehnică scăzută, în 

care timișorenii au obținut o victore 
comodă. Au marcat: Lache (5), 
Bindner (2), Fischer, Silvestrovici, 
Jude și Frank pentru Știința Ti
mișoara, iar pentru Știința Cluj: 
Deppner (2).
ȘTIINTA IAȘI — DINAMO ORA

ȘUL STALIN 6-7 (4—3)
Dinamoviștii din Orașul Stalin, 

cu o pregătire fizică mai bună, au 
(obținut o victorie la limită. Un re
zultat de egalitate ar fi fost însă 
mai just. Punctele au fost înscrise 
’de E. Hurubeanu (3), Lindenbach 
și Navrotescu (2) pentru Șttnța, 
iar pentru Dinamo Orașul Stalin de: 
Schmitz II (3), Balasz (3) și Streit- 
ferdt.
FLAMURA ROSIE CISNĂDIE — 
METALUL TIMIȘOARA 12-5 (5-3)

Cu o voință de luptă extraordina
ră, textiliștii din Cisnădie au reali-

Campionatul republican
DINAMO BUCUREȘTI — META

LUL REȘIȚA 7—1
1 Dinamo București a obținut o 
nouă victorie — a șasea la număr 
— de data aceasta în fața forma
ției reșițene Metalul. Scorul de 7-1 și 
-mai ales categorica manieră în 
care au fost obținute cele mai 
multe victorii individuale vorbesc 
mai bine decît orice comentariu 

Jdespre valoarea formației bucu- 
.JTeștene. Oaspeții au utilizat însă 
o formație „pestriță". Singura 
victorie a reșițenilor a fost rea
lizată de P. Popescu (cat. 52 kg), 
iar cele șapte victorii ale dinamo- 
viștilor au revenit — în ordinea 
categoriilor — următorilor: T.
Blidaru, la puncte, Fr. Horvath 
Îirin tuș în mm. 7, V. Popescu, 
a puncte. D. Cuc, prin tuș în 

min. 4, N. Popovici, fără adver
sar, M. Belușica, prin tuș în min. 
7 și A. Șuii, prin tuș în min. 4. 
FL. ROȘIE CLUJ —PROGRESUL 

ORADEA 5—3
Formația clujeană a întrecut-o 

destul de greu pe ultima atașată. 
Victoriile individuale — necesare 
succesului final — au fost obți
nute de : E. Roșu (cat. 52 kgr.) 
la puncte, G. Ferdinand (cat. 57 
kgr.) prfn tuș în min. 7, A. Bin
der (cat. 73 kgr.) la puncte, Șt. 
Gall (cat. 79 kgr.) prin tuș în 
min. 8 și G. Marton (cat. grea) 
prin tuș în min. 3. Victoriile Pro
gresului au fost realizate de: M. 
Sîrbu (cat. 62 kgr.) la puncte, 
Gh. Șuteu (cat. 67 kgr.) prin tuș 
In min. 7 și Hociotă (cat. 87 kgr.) 
prin tuș în min. 12.
CONSTRUCTORUL PL. — FL. 

ROȘIE ARAD 5—3
Așa cum transmite trimisul no

stru, ploeștenii au trecut greu de 
textiliști printr-o victorie indivi
duală discutabilă la aat. 87 kgr. 
Preș a (cat. 52 kgr.), V. Gall (cat.
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zai o frumoasa viciviie. Au înscris:
i Marcu (4), Schuster (4), Schassin- 

ger (2), Kapp și Romer pentru FI. 
roșie Cisnădie și Ehrenreich (2), 
Pușcaș (2) și Gunesch pentru Me
talul Timisoara.
FLACĂRA PLOEȘTl — ȘTIINTA

l.C.F.  8-6 (6-3) ’
Joc de factură tehnică ridicată, 

în care ploeștenii au dominat mai 
mult, în special în repriza I-a. Au 
marcat: Stavarache (5), VcȚictt, 
Tischler și Bădeanu pentru Flacăra 
Ploești și Almășan (3), Trofim (2) ■ 
și Căliman pentru Știința l.C.F.

Campionatul feminin
ȘTIINȚA I C.F. - PROGRESUL 

ORAȘUL STALIN 5—2 (2—2) 
Știința l.C.F. a repurtat o cate

gorică și meritată victorie, după 
un joc în care a fost evident supe
rioară, a atacat mai mult și și-a 
întrecut adversarele sub toate aspec
tele. Au marcat pentru învingătoare: 
Ilona Jianu (3), Nușa Pădureanu 
și Mioara Gabroveanu, iar pentru 
ech'pa învinsă: Balint si Schupp. 
METALUL REȘIȚA — FLAMURA

ROȘIE BUHUȘI 10—0 (3—0)
Un meci fără istoric, în care re- 

șițencele au dominat categoric, obți- 
nînd victoria la un scor concludent. 
Au înscris Ulwig (6), Fazekaș (3) 
si Kindl.
ȘTIINTA TIMISOARA — ȘTIINȚA 

1NVĂTAMINT BUCUREȘTI
4—1 (2—1)

Cu o apărare foarte bine pusă la 
punct, în care a excelat Irina Gun
ther (portarul echipei) studentele 
timișorence au reușit să obțină o 
meritată victorie. Punctele au fost 
înscrise de Brunhilda Neurohr (2), 
Victoria Tuf an și Irina Nagy pentru 
Știința Timișoara și de Ileana _ Ko
lesnikov pentru Știința Invățămînt 
București.
AVÎNTUL CODLEA—PROGRESUL 

TG. MUREȘ 3—1 (2—4)
Partidă foarte disputată, în care 

echipa d’n Codlea a cîștigat mai 
mult datorită elanului și ambiției 
cu care a jucat. Golurile au fost 
marcate de Frieda Kuber (2), Eda 
Graur de la Avîntul și de Ileana 
Nagy de la Progresul Tg. Mureș.

Campionatul sătesc
In zilele de 30 și 31 octombrie 

s-a dsputat la Tîrgoviște finala 
campionatului sătesc de handbal. Ia
tă rezultatele înregistrate: regiunea 
Stalin — regiunea Suceava 11—3 
(6—2); regiunea Timișoara — re
giunea Arad 7—6 (3—3); regiunea 
Stalin — regiunea Suceava 11—3 
(3—1); regiunea Stalin — regiunea 
Timișoara 8—3 (6—2), In urmi 3- 
cestor rezultate, competiția a fost 
cîștigată de echipa regiunii Stalin.

de lupte pe echipe
57 kgr.), V. Bularca (cat. 73 kgr.), 
Gh. Niculae (cat. 87 kgr.) și-au 
Întrecut adversarii la puncte, iar
S. Szasz (cat. grea) a învins 
prin tuș în min. 4. Arădenii M. 
Șandor (cat. 62 kgr.), B. Kovago 
(cat. 67 kgr.) și A. Corodan (cat. 
79 kgr.) au realizat victoriile co
lectivului lor.
DINAMO ORAȘUL STALIN — 

LOCOMOTIVA TIM. 5—3
Cele cinci victorii dinamoviste 

au fost obținute de : L. Ferdinand 
(cat. 57 kgr.) prin tuș în min. 4,
I. Bătrîn (cat. 67 kgr), Fr. Harri 
(cat. 73 kgr.) ambii la puncte, I. 
Mureșan (cat. 79 kgr.) și V. O- 
noiu (cat. 87 kgr.) amîndoi prin 
tuș în min. 9 și respectiv 5. Pen
tru timișoreni au învins: C. Ofi- 
țerescu (cat. 52 kgr.) prin desca
lificare, L. Beke (cat. 62 kgr.) la 
puncte și O. Forai (cat. grea) prin 
neprezentarea adversarului.
METALUL B MARE — C.C.A-

2—6
500 spectatori au urmărit o re

uniune de o bună factură tehnică. 
Militarii au obținut victoriile l.a 
primele șase categorii prin: A. 
Ruzsi — la puncte, D. Pîrvulescu 
— prin tuș în min. 2.31, V. Sin- 
cular — prin tuș în min. 7, I. 
Gaspar, V. Pop și V. Popovici — 
toți trei la puncte. V. Ujlacki — 
fără adversar și T. Vigh învingă
tor la puncte asupra lui I. Cor- 
neanu, au realizat victoriile gaz
delor.
PROGRESUL LUGOJ — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 4—4

Lugojenii au obținut victoriile 
prin; VI. Turculeț (cat. 52 kgr.) 
prin tuș în min. 11, I. Micula (cat. 
57 kgr.), I. Hanțu (cat. 73 kgr.) 
și I. Cădariu (cat. 79 kgr.) toți 
la puncte, iar Constructorul prin : 
L. Șoicu (cat. 62 kgr.), Gh. Dumi
tru (cat. 67 kgr.) la puncte, A. 
Toczauer (cat. 87 kgr.) prin tuș 
în min. 11 și R. Făgărășanu (cat. 
grea), fără adversar.

SERIA I-a
PROGRESUL F. B. - LOCOMO
TIVA TR. SEVERIN 1 — 1 (0—0)

Puțin i-a lipsit echipei Loco
motiva Tr. Severin pentru a ter
mina victorioasă întîlnirea pe care 
a susținut-o cu echipa Progresul 
F.B. Intr-adevăr, după o repriză 
în care ambele echipe nu reușesc 
să fructifice nici o acțiune, în re
priza a doua oaspeții deschid sco
rul prin Mengai (min. 61). Ei 
păstrează inițiativa, dar în urma 
unei „bîlbîieli." a propriei lor a- 
părări, Iordache egalează printr-un 
șut puternic (min. 81).

Foarte bine au jucat Moțica și 
Vidan de la oaspeți, Costea și 
Dragomirescu de la gazde.

Arbitrajul lui Mihai Marinciu 
(Ploești) corect și autoritar.

TIBERIU STAMA

PROGRESUL SIBIU— FLAMURA 
ROȘIE SF. GHEORGHE 2—0 (0-0)

SIBIU 31 (prin telefon). — Joc 
dur, la care și-au dat „concursul" 
componenții ambelor echipe. Punc
tele au fost înscrise de Lazăr (min. 
30) în proprie poartă și P. Po
pescu (min. 68). Arbitrul P. Kro
ner (Buc.) i-a eliminat din joc 
în min. 35, pentru lovire recipro
că, pe Boga (FI. roșie Sf. Gheor- 
ghe) și Nagy (Prog.).

M. VLADOIANU 
și C. PITARU 
corespondenți

METALUL STEAGUL ROȘU - 
CONSTRUCTORUL CRAlOVA 

1-1 (1-1)

ORAȘUL STALIN 31 (prin te
lefon de la subredacția noastră). 
— Oaspeții s-au prezentat foarte 
bine și față de desfășurarea jocu
lui meritau să cîștige. In schimb, 
gazdele au jucat fără convingere. 
Au marcat Casian (min. 4) pen
tru Constructorul și Fusulan (min. 
22) pentru Metalul Steagul roșu.

V. SECAREANU
METALUL UZ. TRACTOARE — 

FLACĂRA PITEȘTI 1—1 (1—0)

ORAȘUL STALIN 31 (prin te
lefon de la șubred, noastră). — 
Scorul este deschis de gazde în 
min. 28 prin Seredai. Egailarea 
survine în min. 86, cînd Ciobanca 
înscrie dintr-o lovitură liberă.

GH. STRIMBU

LOCOMOTIVA CRAIOVA — VO
INȚA BUCUREȘTI 0—0

CRAIOVA 31 (prin telefon). — 
Joc de factură tehnică bună. Sco
rul a rămas „alb" datorită înain
tărilor ambelor echipe, care au a- 
buzat de driblinguri și au jucat 
mult prea lateral.

C. MOȚOC 
corespondent

METALUL CIMPINA — FLACĂ
RA MORENI 5—0 (2—0)

CIMPINA 31 (prin telefon). — 
Cu o înaintare excelentă, gazdele 
au reușit să întreacă la scor echi
pa Flacăra din Moreni. Punctele 
au fost înscrise de Zaharia (min. 
22, 73), Dumitru (min. 26), Mhalea 
(min. 63) și Bontaș (min. 74).
S-au remarcat Zaharia, Mihalea 
și Duțescu de la Metalul Cîmpina, 
Guian de la Flacăra Moreni.

I. RADULESCU 
corespondent

CLASAMENTUL
Progresul F. B. (1) 23 14 7 2 46:16 35
Pro gr. Sibiu (3) 22 12 6 4 31:18 30
Met. S. Roșu (2) 23 10 9 4 45:31 29
Voința București (6) 21 8 11 2 29:20 27
FI. roșie Sf. Gh. (4) 23 10 5 8 28:24 25
Flacăra Moreni (5) 23 7 11 5 29:28 25
Met. Uz. Tract. (7) 23 8 6 9 28:31 22
Metalul Cîmpina (9) 23 8 5 10 35:38 21
Metalul Buc. (8) 23 7 5 11 35:35 19
Loc om. Craiova (10) 24 7 5 12 29:35 19
Loc om. T. Sev. (11) 23 4 9 10 26:39 17
FI. Pitești (12) 23 5 7 11 19:29 17
Constr. Craiova (13) 22 2 6 14 16:52 10

ETAPA VIITOARE

CIMPINA: Metalul — Voința 
București.

SF. GHEORGHE: Flamura ro
șie — Metalul St. roșu.

ORAȘUL STALIN : Metalul 
Uz. Tract. — Progresul Sibiu.

PITEȘTI: Flacăra — Metalul 
Buc.

CRAIOVA: Constructorul —
Progresul F. B.

T. SEVERIN : Locomotiva — 
Flacăra Moreni.

SERIA II-a
AVINTUL REGHIN — LOCOMO

TIVA ARAD 3—0 (1—0)

TG. MUREȘ 31 (prin telefon. — 
5.000 de spectatori au urmărit un 
joc viu disputat, încheiat cu vic
toria la scor a echipei din Re
ghin. Scorul nu reflectă însă în 
mod just raportul de forțe care 
exista pe teren, deoarece arădenii 
au desfășurat, în prima repriză, 
un joc frumos, clar și au dominat 
cea mai mare parte a timpului. 
Linia lor de înaintare a fost însă 
complet ineficace. Jucătorii Avîn- 
tului au reușit să dea finalitate 
acțiunilor întreprinse de ei. Au 
marcat : Barabaș (min. 5), Oprea 
(min. 68) și Cătană (min. 70).

CONSTRUCTORUL ARAD - FLA
CĂRA MEDIAȘ 2—1 (2—1)
ARAD, 31 (prin telefon). — 

Meciul s-a încheiat cu o surprin
zătoare victorie a echipei gazde. 
Cu toate acestea, victoria obținută 
de Constructorul Arad este pe de
plin meritată, pentru jocul bun pe 
care l-a prestat. Au marcat: Că
runtă (min. 11 și 45) pentru Con
structorul și Bukossy II (min. 43) 
pentru Flacăra.

PROGRESUL SATU MARE — ME
TALUL BAIA MARE 2—1 (1—1)

SATU MARE, 31 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Jocul 
a fost de o factură tehnică me
diocră. Metalurg.iștii au jucat foar
te nervos și totodată foarte dur 
(în special stoperul Nohel). Pro
gresul a dominat mai mult, orien- 
tîndu-se mai bine, iar înaintașii 
săi au desfășurat un joc foarte 
variat. Punctele au fost marcate 
de Takacs (Metalul) min. 8, Tu
dor min. 32 la o învălmășeală și 
Ferenczi min. 46, care a reluat cu 
capul o lovitură liberă executată 
de Ambruș. A condus foarte bine 
Gh. Ionescu (Orașul Stalin). A 
asistat un număr record de spec
tatori, cifrat în jurul a 7.000.

T. RĂBȘAN

FLAMURA ROȘIE CLUJ—META
LUL ORADEA 3—2 (1—1)

CLUJ 31 (prin telefon). — La 
capătul unui meci caracterizat 
printr-o luptă dîrză, Flamura ro
șie a obținut victoria. Dar, jude
cind după desfășurarea partidei, 
credem că un rezultat de egali
tate ar fi fost mai just. Cele 5 
puncte au fost înscrise de Kallo 
(min. 15 și 65), și Control (min. 
80) pentru Flamura roșie, Nagy 
(min. 21) și Kiss (min. 67) pen
tru Metalul. Partida a fost con
dusă de doi arbitri: Adalbert Fe- 
rencz (Baia Mare) în prima repri
ză, apoi — din cauza îmbolnăvirii 
acestuia — de Geza Megylny 
(Baia Mare).

METALUL RF.ȘITA-LOCOMOTIVA 
CLUJ 0—0

REȘIȚA 31 (prin telefon). — 
Disputa s-a desfășurat la un ri
dicat nivel tehnic care a satis
făcut pe deplin. Locomotiva Cluj 
a practicat, în general, un joc mai 
bun, dar linia sa de atac a fost 
ineficace. Metalul a avut o scurtă 
perioadă de dominare, în care însă 
a ratat cîteva ocazii bune. Au a- 
sistat 5.000 de spectatori.

I. PLĂVIȚIU — corespondent.

MINERUL LUPENI — DINAMO 6 
BUCUREȘTI 0—0

LUPENI 31 (prin telefon). — 
După un început foarte rapid, în 
care ara asistat la numeroase faze 
de fotbal adevărat, ritmul jocului 
a scăzut. In prima repriză, jocul 
a fost egal. După pauză, Minerul 
a dominat mai mult, însă dina
moviștii s-au apăra* cu dîrzenie, 
practicînd de multe ori un joc dur.

I. CREfEA — corespondent

CLASAMENT
Avîntul Reghin (3) 23 11 7 5 32:20 29
FI. Mediaș (1) 23 11 6 6 29:18 28
Met. Baja Mare (2) 23 12 4 7 36:27 28
Fl. roșie Cluj (4) 23 10 6 7 34:26 26
Locom. Cluj (5) 23 10 5 8 33:26 25
Met. Reșița (6) 23 10 4 9 25:20 24
Minerul Lupeni (8) 23 7 9 7 30:28 23
Locom. Arad (7) 24 9 5 10 21:31 23
Dinamo 6 Buc. (9) 23 8 6 9 27:33 22
Pr. Satu Mare (10) 23 7 6 10 22:28 20
Constr. Arad (12) 23 7 5 11 25:28 19
Met. Oradea (11) 23 6 7 10 13:25 19
Locom. Oradea (13) 23 6 2 15 20:27 14

ETAPA VIITOARE:
ARAD: Constructorul — Loco

motiva Cluj
MEDIAȘ; Flacăra — Metalul 

Oradea.
ORADEA: Locomotiva — Pro

gresul Satu Mare.
REGHIN : Avîntul — Metalul 

Baia Mare.
LUPENI : Minerul — Metalul 

Reșița.
CLUJ : Flamura roșie — Dina

mo 6 București.

j SERIA IlI-ai
j LOCOMOTIVA PAȘCANI — I 

CARA 1 MAI PLOEȘH 2—1 (0

PAȘCANI, 31 (prin telefon'^ 
Feroviar i au obținut cu greu | 
toria în fața echipei ploeșl 
după un meci deosebit de dîrz. IS 
o repriză egală, localnicii pr- 
iniț'ativa și reușesc să des<' 
scorul în min. 50 prin Andreieși 
comotiva continuă să atace ș 
mărește avantajul în min. 69' 
Drurnea, ca numai după un r 
Talas (Flacăra) să reducă h 
capul.

I. SOFRONIE — corespor

DINAMO GALAȚI — ȘTII 
IAȘI 1—2 (0—1)

BUZĂU, 31 (prin telefon).
In fața a peste 3.000 de sp 

tori, studenții au obținut o vi< 
la limită după un meci viu dis] 
iar pe alocuri presărat cu du 
Cele două puncte ale învingăt. 
au fost marcate de Husa (mi; 
și 58). Unicul gol al dinamovi 
a fost înscris de Munteanu în 
68.

D. ROȘCULEȚ și ALEX., 
DRONESCU — corespondent

DINAMO BACĂU — PROGRI 
FOCȘANI 2—0 (1—0)

BACĂU, 31 (prin telefonwj 
După un meci de o factură te 
slabă, dinamoviștii au reușit 
adjudece victoria prin pu 
marcate de Magheț (min. 41 ț

ILIE IANCU — coresponc

FLAMURA ROSIE BUHUȘ 
FLAMURA ROȘIE BURDU* 

0_i (0-0)
BUHUȘI, 31 (prin telefon 

După o repriză egală, oaspeț . 
la atac și reușesc să organ ii 
serie de acțiuni periculoase, 
victoriei a fost marcat de Con » 
nescu în min. 61. *
LOCOMOTIVA IAȘI — FLA 

ROȘIE BACĂU 2-1 (1- 
IAȘI, 31 (prin telefon). — ; 

ț i deschid scorul în min. 1( 
Lemnrău, care execută corect . 
vitură de la 11 m. I.ocomoii- 
se descurajează și trece lai. 
Surprinzînd în min. 40 apăra:- 
versară, Ghiță a adus egal ar 
Nistorac, în min. 70, pecel 
scorul final al partidei.

SIMA JENICĂ - cores p’

DINAMO BIRLAD — LOCO 
VA CONSTANTA 0-1 (C

BIRLAD, 31 (prin teleforț
Peste 2.500 spectatori, au ash 
acest meci, terminat cu ’ 
echipei Locomotiva, care a 
vat astfel în categoria A. 
repriză s-a caracterizat prirț 
narea insistentă a dinamo 
dar apărătorii Locomotivei J 
prins toate atacurile. La : 
după numai un minut. Sever 
te balonul de la Vultur și 
de la 8 metri golul victorioși 
moviștii contraatacă, domini, 
tent și ratează bune ocazii <1 | 
lare, prin Niculescu, Nicușl 
Ciungu.

D. MIȚA, corespondent.

Jocul Progresul Focșani — 
mo Galați din etapa trecuta’ 
cîștigat cu 3—0 de prima 
prin neprezentarea adversari-■

CLASAMENT

Locom.
Dinamo

C-ța 
Bacău

24 16 6
23 15 4

3
4

Locom. Iași 23 12 5 (
Fl. roșie Bacău 23 9 8
Fl. roșie Buhuși 23 10 5 1
Fl. 1 Mai Ploești 23 11 1 H
Fl. r. B-jeni 23 8 7 }
Știința Iași 23 5 10 (
Dinamo Bîrlad 23 5 9 !
Progr. Focșani 23 5 7 I:
Dinamo Galați 23 6 5 i:
Locom. Pașcani 23 5 5 1-
Metalul Brăila 23 4 6 1:

ETAPA VIITOARE
IAȘI :Locomotiva — 

Galați
BIRLAD: Dinamo — 

Iași
PLOEȘTI: Fl. 1 Mai -j 

mo Bacău
BACĂU :F1. roșie — FI. 

B-jeni
FOCȘANI : Progresul 

roșie Buhuși
BRĂILA: Metalul — L< 

va Pașcani.



Campionatul categoriei A, la fotbal

Luptă pasionată pentru evitarea retrogradării

ETAPA VIITOARE (7 NOIEMBRIE)

CLASAMENTu l
1. C. C. A. (1) 22 12 6 4 32:20 30
2. Flamura roșie Arad (2) 22 12 5 5 30:23 29
3. Locomotiva Timișoara (3) 22 10 7 5 38:16 27
4. Știința Timișoara (5) 22 5 15 2 31:21 25
5. Dinamo București (4) 22 8 9 5 47:34 25
6. Știința Cluj (6) 22 9 6 7 24:25 24
7. Flacăra Ploești (7) 22 8 7 7 31:23 23
8. Minerul Petroșani (8) 22 6 9 7 24:30 21
9. Locomotiva București (9) 22 8 3 11 33:39 19

10. Locomotiva Tg. Mureș (11) 22 7 5 10 24:34 19
11. Dinamo Orașul Stalin (10) 22 6 5 11 22:26 17
12. Metalul Cîmpia Turzii (12) 22 4 9 9 17:26 17
13. Metalul Hunedoara (13) 22 6 5 11 28:48 17
14. Progresul Oradea (14) 22 3 9 10 16:32 15

ARAD : Flamura roșie — C. C. A.
BUCUREȘTI : Dinamo — Locomotiva București 
ORAȘUL STALIN: Dinamo. — Știința Cluj 
TIMIȘOARA : Locomotiva — Flacăra Ploești 
PETROȘANI: Minerul — Locomotiva Tg. Mureș 
CIMPIA TURZII : Metalul — Știința Timișoara 
ORADEA : Progresul — Metalul Hunedoara

Flamura roșie U.T.A. —■ Minerul Petroșani 2 — 2 (1—2)
ARAD, 31 (prin telefon). — Oas

peții au avut un început foarte bun, 
in cane au reușit, de altfel, să în
scrie și cele două puncte. Din min. 
30 însă, gazdele își revin și pînă 
la sfîrșitul jocului exercită o pre
siune continuă asupra porții oaspe
ților. Scorul este deschis în min. 
5, cînd Szucs comite un fault. Dc- 
leanu execută lovitura și același 
Sziics schimbă direcția mingii, 
oare intră în poartă. Patru minute 
mai tîrziu, Sima centrează o min
ge, apărătorii arădani ezită să in
tervină și Turcuș, urmărind faza, 
introduce mingea cu capul în 
plasă.

In min. 44 Flamura roșie U.T.A. 
reduce din handicap. Dumitrescu 
centrează, Vaczi stopează mingea, 
face o fentă și trage impana-bil de 
la 10 m. După pauză, tot gazdele 
sînt acelea oare au inițiativa,, ju- 
cînd în careu' oaspeților. In min. 
47 Mercea ratează o mare ocazie 
de a egala, trăgînd de la cîțiva 
metri în bară. Punctul egalizator 
este înscris în min. 54, cînd Jurcă 
face o cursă pe extremă, îi cen
trează lui Vaczi, care de la 
8 m., marchează din vole. A-

Metalul Hunedoara — Locomotiva București 2 — 1 (0—1)
HUNEDOARA 31 (prin telefon 

d« la trimisul nostru) Partida din
tre echipa locală și cea a ferovia
rilor bucureșteni a prilejuit un ; 
joc echilibrat, care a depășit însă, 
uneori limitele sportivității, și a- 
ceasta mai ales din cauza unor ju
cători ca Mălăeru, Cristescu etc. 
Jocului egal din prima repriză i-a 
urmat o simțitoare dominare a 
gazdelor, care au prezentat o for
mație mai omogenă și o înain
tare mai eficace.

Scorul este deschis de Locomo
tiva, chiar în min. 2 de joc : Ma
rian intră în careu și trimite lui 
Olaru, care, depășindu-1 pe Darie, 
șutează foarte precis, cu toate că 
se găsea într-un unghi dificil. 
Jocul se desfășoară apoi de la o 
poartă la celaltă: Olaru, Filote, 
Zapis și Mălăeru au acțiuni fru
moase, respinse însă de apărările 
celor două echipe. In min. 20, 
Gostian, lovit, este înlocuit cu Mi- 
huț. Jocul devine mai dur, astfel 
că arbitrul Mițran face serioase 
eforturi pentru a menține discipli
na. EI greșește însă, în această 

Locomotiva Timișoara—Dinamo
TIMIȘOARA, 31 (prin telefon 

de la subredacția noastră). -— 
Peste 7000 spectatori au asistat 
la întîlnirea dintre Locomotiva 
Timișoara și Dinamo Orașul 
Stalin, care a luat sfîrșit, după 
o dispută dîrză, cu .victoria meri
tată a gazdelor. In jocul de cîmp, 
ambele echipe au fost egale. Lo
comotiva a avut însă o apărare 
excelentă și o înaintare hotărîtă, 
care a tras decis la poartă. Spre 
deosebire de înaintașii dinamo- 
viști, care, din cauza grabei cu 
care'au acționat, nu au știut să 
fructifice ocaziile avute. De men
ționat că în repriza I-a Dinamo 
a avut 17 lovituri la poartă, iar 
Locomotiva numai 7, în timp ce 
în repriza a Il-a ceferiștii au 
tras 13 șuturi la poartă, iar di- 
namoviștiî 7. In primele minute 
de joc oaspeții inițiază .atacuri 

periculoase. In min. 8, Scorțati 
trage puternic și Franciscovici bo- 
xează mingea în corner. Peste un 
minut, în urma unei Combinații, 
Nicolin-Andreescu-Ferenczî, ultimul 
re'a din voie, de la 10 metri, în
scriind primul gol. Apoi, în min. 
23, Ilidișan ratează o bună ocazie 
de a marca și, la fel, 5 minute 

celași Jurcă, în min. 68, în 
urma unei acțiuni personale, îi-dă 
prilej portarului Grîs-nic să se re
leve printr-un plonjon spectaculos. 
Arădanii ratează în minutele 71, 80 
și 82, prin Dumitrescu, Vaczi și 
respectiv Mercea, noi ocazii de a 
lua conducerea. Raport de corne re: 
8—2 pentru Flamura roșie U.T.A.

Arbitrului Tiberiu Asztaloș, care 
a condus foarte bine, în fața a 
12.000 spectatori, i s-.au atentat ur
mătoarele formații:

FLAMURA ROȘIE U.T.A. : Fu- 
leiter — Szucs, Sereș, Formali — 
Kapaș, Mercea (Serfozo) — Jurcă, 
Serfozd (Mercea), Vaczi, Manole 
(Popa), Dumitrescu.

MINERUL PETROȘANI: Crîs- 
nic — Romoșan, Vasiu, Panait — 
Coidum, Deleanu— Sima (Szdcke), 
Chircoșa, Paraschiva (Farkaș I), 
Szdcke (Turcuș), Turcuș (Paras
chiva).

S-au remarcat: Crîsnic (cel mai 
bun din 22), Coidum și Deleanu 
de la oaspeți, Jurcă, Mercea, Ser
fozo și Vaczi de la Flamura roșie
U.T.A.

ȘT. WFJVBEPGER, corespondent 

perioadă dind cîteva decizii inver
se în aprecierea unor faulturi. In 
min. 47 Ferenczi îl faultează pe 
Voinescu II ; execută Pîrvu, se 
produce, învălmășeală și Titi Fo- 
pescu înscrie. Stăncescu, lovit și 
ei, părăsește pentru cîteva minute 
terenul- Tot Titi Popescu înscrie 
și cel de al doilea gol pentru lo
calnici, trăgînd plasat de la 16 m. 
Dungu, prins pe picior greșit, nu 
poate interveni. In min. 84, Lun- 
gu este eliminat de pe teren.

Arbitrului C. Mitran, care s-a 
achitat în general bine de dificila 
sa misiune (cele cîteva scăpări 
neinfluențînd jocul), j s-au aliniat 
următoarele formații:

METALUL HUNEDOARA: Ni- 
culescu — Mălăeru, Marinescu, 
Gostian (Mihuț) — Darie, M- 
Apostol — Pîrvu, Zapis, T. Po
pescu, Meghie, Voinescu II.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: 
Dungu — Stăncescu, Cristescu, 
Lungu — Ferenczi, Bocîardi — 
Pakai, Marian, Olaru (Andrei Ră- 
dulescu) Csegezi, Filote.

I. OCHSENFELD

Orașul Stalin 2—0 (1—0) 
mai tîrz'u, Teodorescu șutează 
puternic, dar Franciscovici apără. 
Portarul timișorean este nevoit din 
nou să intervină la o minge di
ficilă în min. 35; plonjînd, nu 
poate reține, mingea lovește bara 
și iese afară. In min. 48 A. Covaci 
pasează la Ferenczi, care trimite 
peste poartă Min. 60 aduce cel 
de al doilea gol al partidei. Bă- 
deanțu execută o lovitură de colț, 
balonul ajunge la A. Covaci care, 
de la 16 m., înscrie: 8 minute 
mai tîrziu Florescu trage în bară. 
Arbitrul D. Schulder a condus sa
tisfăcător următoarele formații:

LOCOMOTIVA: Franciscovici-
Corbuș, Androvici, Rodeanu-Nico- 
lin, Ritter-Daraban (din min. 60 
Gali) Andreescu, A. Covaci, Fe
renczi. Bădeanlu.

DINAMO: Munteanu-Fruth, Fi
lip, Cioboată-Cicerone, Florescu- 
Rădulescu (din min. 68 Oaidă), 
Hidișan, Scorțan, Teodorescu, Mi
hai.

S-au remarcat: Franciscovici, 
Androvici} Rodeanu, Andreescu, 
A. Covaci și Ferenczi de la în
vingători și Fruth, Filip, Scortan 
și Mihai de la învinși.

A. GROSS

C.C.A.
încă odată s-a dovedit că nu 

este o regulă ca echipa care a do
minat majoritatea timpului să ter
mine victorioasă. Lucrul acesta l-a 
confirmat ieri, pe stadionul Repu
blicii, Progresul Oradea, care, deși 
a practicat un joc de bună cali
tate și a avut ințiativa cea mai 
mare parte din timp, totuși a 

pierdut cu 1—0 în fața echipei 
C.C.A.

Explicația acestui rezultat, care 
nu oglindește desfășurarea jocu
lui, se găsește în greșala ele
mentară comisă de portarul oră- 
denilor Jank, în min. 80, cînd 
Petschovschi a marcat di-ntr-o lo
vitură liberă executată de la 25 
de metri.

In privința jocului prestat de 
cele două echipe, trebuie să adu
cem laude nu învingătoarei, ci în
vinsei. Progresul Oradea a arătat 
că, în ciuda faptului că este pe 
ultimul loc in clasament, știe to
tuși să practice un fotbal de ca
litate, bine orientat tactic și îm
binat cu multă putere de luptă. 
Orădenii i-au depășit pe jucătorii 
de la C.C.A. și au dominat majo
ritatea timpului. înaintarea lor n-a 
avut însă nici suficientă forță să 
treacă peste apărarea militarilor 
și nici n-a tras de la distanță.

Așa s-a intîmplat-în min. 8, 12, 
25 și 30, cînd mingile trase puter
nic de Nagy, Nertea, Sulyok și 
Bodo, au fost respinse de apăra-

Flacăra Ploești — Știința Timișoara 1 — 1 (1 ■— 1)
PLOEȘTI. 31 (prin telefon).— 

întîlnirea dintre Flacăra Ploești 
și Știința Timișoara s-a terminat 
cu un just rezultat de egal’tate. 
In primele minute ambele echipe 
practică un joc frumos, echipa 
gazdă dominînd ușor. In min. 3 
Flacăra ratează o rară ocazie de 
a marca, prin Capo'anu, care tra
ge afară de la 4 metri. In mm. 
7, Ștefănescu și, după el, Motro- 
nea, scapă o«»zii clare de a mar
ca. Scorul este deschis în min. 20 
de Ciosescu (Știința). Dm apro
pierea careului de 16 metri. Cio
sescu trage puternic, portarul bo- 
xează și mingea este reluată tot 
de Ciosescu în plasă. După 4 mi
nute .Drăgan primește o pasă de 
la Capoianu și de la 8 metri în
scrie, aducînd astfel egalarea. In 
repriza a doua ambele echipe 
practică un joc confuz, comporta

Locomotiva Tg. Mureș — Dinamo București 1— 0 (1 •— 0)
Tg. Mureș, 31 (prin telefon de 

la subredacția noastră). — Peste 
7.000 de spectatori au asistat la 
un joc foarte viu disputat, dar de 
o slabă factură tehnică. Echipa 
gazdă s-a prezentat mai bine decît 
în etapele precedente și a luptat 
pentru victorie cu toată dîrzenia. 
In apărare, Locomotiva a făcut un 
marcaj strict la om, a jucat cu 
doi stoperi, iar în atac înaintașii 
săi au combinat simplu și în vi
teză. Dinamo a păcătuit prin a- 
ceea că acțiunile sale ofensive au 
fost de cele mai multe ori orien
tate pe centru, acolo unde Ene 
s-a mișcat foarte greu. Interii e- 
chipei au muncit foarte mult, dar 
au colaborat prea puțin cu extre
mele.

Singurul gol al partidei a fost 
marcat în min. 2, în următoarele 
conditiuni: Constantin trage pe 
sus, Consta ntinescu sare la minge, 
care însă îi trece printre mîini și 
ajunge din nou la Constantin, care 
reia nestingherit.

Un minut mai tîrziu, Nicușor 
este lansat de Ene, dar șutul său 
nu este prea nrncis, miTw°a tre-

Știința Cluj — Metalul
CLUJ 31 (prin telefon de la sub

redacția noastră).
La întîln'rea dintre echipa locală 

Știința și Metalul Cîmpia Turzii 
au asistat peste 6.000 de specta
tori, care au urmărit ou viu interes 
desfășurarea acestei partide carac
terizată printr-o .luptă deosebit de 
dîrză. Meciul a avut două aspecte 
bme distincte. In prima repr-ză, 
inițiativa a aparținut localnicilor, 
care au dominat categoric, avînd 
cîteva situații clare de a înscr-e. 
Faptul că în primele 20 de minute 
studenții au avut 5 comere, ca și 
numeroasele ocazii ratate dovedesc 
superioritatea localnicilor în acea
stă parte a jocului. In repriza a 
doua aspectul jocului se schimbă. 
Cei care domină sînt jucătorii de 
la Metalul Cîmpia Turzii. Ei pre
sează dar ineficacitatea atac^nților 
face ca scorul să rămînă alb. In 
ultimele 20 de minute se -produce

— Progresul Oradea 1 — 0
rea C.C.A. sau prinse de Toma. 
In această perioadă, C.C.A. n-a 
tras la poartă decît prin Bone 
(min. 24) și Petschovschi (min. 
42), însă Jank, atent a reținut. 
După pauză, dominarea Progresu
lui s-a accentuat, dar Nertea (min. 
59 și 71) și Vlad (min. 65) au 
ratat din poziții favorabile de gol. 
In min. 80 s-a marcat golul vic
torios: Vărzan I a faultat la 25 
metri de poartă pe Petschovschi și 
acesta trăgînd pe jos, pe lingă 
zid, l-a prins pe Jank plasat gre
șit pe aceeași direcție cu zidul și 
a marcat. De aid, Progresul a a- 
tacat și mai insistent, mai cu 
seamă prin Sulyok, dar n-a mai 
putut egala, C.C.A. apărîndu-se 
și mai hotărît.

De la Progresul au ieșit în evi
dență printr-un joc foarte bun: 
Vărzan I, Tiriac, Știrbei. Bodo 
(repriza I) și Sulyok (repriza II), 
iar de la C.C.A. întreaga apărare, 
în frunte cu Apolzan. Arbitrul A. 
Boloni (Orașul Stalin) a condus 
corect următoarele formații:

C.C.A.: Toma — Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu — Balint, 
Onisie — Caricaș, Petschovschi, 
Alexandrescu (din min. 50 Mesza- 
roș), Bone, Tăiaru.

PROGRESUL: Jank — Tiriac, 
Vărzan 1, Vărzan II — Cuc, Știr
bei — Sulyok, Bodo, Nagy (din 
min. 51 G. Tănase), Vlad, Nertea.

R. ILIESCU

rea înaintărilor fiind foarte sla
bă. In această repriză, ambele 
echipe au făcut un joc sub nive
lul posibilităților lor.

A arbitrat Iftirme Aurel (Ora
șul Stalin) următoarele formații-

FLACĂRA PLOEȘTI: Roman- 
Pahonțu, Neacșu, Topșa-Peretz, 
Garbeloti-Ștefănescu, Avasilichioa- 
iei, Drăgan, Capoianu, Motronea 
(din min. 70 Dumitru Nicolae).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curcan- 
Zbircea, Brinzei, Retezan-Cojerea- 
nu (dm min. 70 Davidescu). Mar- 
cu-Lazăr, Ciorugă, Ciosescu, Că- 
dariu, Dimulescu.

S-au remarcat Pahonțu, Neacșu 
Drăgan, Capoianu de la Flacăra 
Ploești și Brînzei, Curcan și Cio 
sescu de la Știința Timișoara.

V. GODESCU
L. HOLAN-corespondent

cînd peste poartă. In min. 11, Iozsi 
driblează prea lung, Băcuț II de
gajează defectuos, ningea ajunge la 
Constantin, tare trage puternic 
dar direct în brațele portarului. 
Pînă la sfîrșitul reprizei au mai 
fost multe alte ocazii, pe care ju
cătorii le-au ratat. Astfel, in mm. 
27 Vakarcs I luftează, Ene inter
vine prea tîrziu, ‘ deoarece Lucaci 
a plonjat pe minge. In min. 38, 
la o milnge înaltă, în cădere, Con- 
stantinescu se accidentează și este 
Înlocuit cu Birtașu. După pauză, 
asistăm la numeroase faze de a- 
tac, care, Insă, fie că sînt res
pinse, fie că sînt ratate, nu pot 
aduce modificarea scorului. Arbi
trul M. Segal (București) a con
dus bine formațiile :

LOCOMOTIVA: Lucaci — Cri- j 
șan, Vakarcs I, Ghirling — Bartha, 
Kajlik — Constantin. Iozsi, Va
karcs 11. Katona, Szăsz.

DINAMO : Constantinescu (Bir
tașu) — Fodor, Băcuț II, Szdkd, 
— Călinoiu, Toma — Bartha, Ni- j 
cușor, Fne, Neagu, Raica (din I 
min. 65 Nemeș).

NERVA POPA |

Crm Turzii 0 — 0
un reviriment în ech:tpa clujeană, 
care atacă susținut, dar fără suc
ces.

In general, ambele echipe au 
luptat ou deosebită însuflețire, d.ar 
buna comportare a apărărilor, pe 
de o parte și lipsa de precizie în 
șuturi a înaintărilor, pe de altă 
parte, au dus la acest just rezultat 
de egalitate.

FORMAȚII : ȘTIINȚA CLUJ : 
Todor — Szekely,' Luca, Dobrescu
— Roman, Georgescu — Suciu, 
Moldovan, Avram, Zeană, Drago
man.

METALUL CIMPIA TURZII : 
Faur — Lazăr, Mari, Felecan —• 
Ban. Roman (Palfi din minutul 67)
— Mureșan, Copil I, Cacoveanu, 
Safar, Btirian.

S-au evidențiat: Luca (cel mai 
bun de pe teren), Georgescu, Do
brescu, Mari, Ban, Cacoveanu.

R. F1SCH

(0 — 0)
Din nou am asistat ieri pe | 

stadionul Republicii Ia acel spec- I 
tacol neplăcut, cînd o parte din- i 
tre spectatori, prof tind de negii- J 
jența I.E.B.S., care nu s-a ingri- ) 
j't să ia cuven tele măsuri de !

> ordine, au năvălit în stadion > 
, făcînd zgomot și deranjîndu-i pe J 
l ceilalți spectator’ — cei disci- > 
' pl.nați — și mai ales pe jucă- • 
i torii de pe teren. I
J Dacă tovarășii de la I.E.B.S. J 
i nu s-au făcut văzuți atunci cînd ‘ 
i a fost vorba de problema men- ' 
' ținerii ordinii pe teren, în schimb J 

ei au demonstrat un neașteptat < 
exces de zel și spirit de „dato- ) 
rie" atunci cînd reporterii însăr- i

1 cinați cu redactarea cron:cilor J 
! sportive au vrut să ia formați le ,
- echipelor de rugbt. Pe un ton • 
' necuviincios, tov. Marius Marcu J 

a oprit accesul reporterilor la i 
cab ne (de altfel, aceasta este Și ‘ 
explicația pentru care în ziarul i 
nostru de astăzi nu apar forma- J 
ți le celor două echipe). >

Această atitudine este cu atît » 
mai condamnabilă, cu cît tov. ț 
Marius Marcu deține un post de j 
răspundere la I.E.B-S., avînd ! 
funeța de director adjunct i

Așteptăm măsurile I.E.B S - { 
ului, atît pentru asigurarea ordi- i 
n:i pe terenurile de sport, cît și ’ 
pentru înlesnirea muncii ziariști- | 
lor sportivi. |

Campionatul de calificare 
pentru cat. B la fotbal

Duminică s-a desfășura. . ..a 
etapă a turneului de calificare pen
tru categoria B. Primele jocuri s au 
caracterizat printr-o lu-ptă deosebit 
de dîrză, majoritatea în-tflnlritor 
terminînidu-se la limită.

Iată rezultatele înregistrate :
ARAD: Flamura- roșie Rîmnicu 

Vîlcea — Flacăr-a București 2—2 
(2—0). Au marcat Tomeseu min. 
17 și 37 (FI. roșie), C. D-um'tru
mim. 70 și Moisescu min. 77 
(Flacăra).

Metalul 113—Metalul Oțelul roșu
1— 1 (1 — 1). Au înscris: Iordan
min. 15 (Metalul 113) și Titel min. 
30 (Oțelul roșu).

Meta'ul 108 — Știința Cnaiiova
2— 1 (1—0). Au marcat: Bundik 
(în min. 40 și 80) ■pentru Metalul, 
Pădurean-u (min. 38) pentru Ști
ința.

PLOEȘTI: Avîntol Fălticeni — 
Flamura roșie Constanța 2—1 
(0-1).

Locomotiva Galați — Flacăra 
Moinești 1—0 (0—0).

Flamura roșie Iași — Dinamo 
Tecuci (4—3 (2—0).

SIBIU : Metalul 131 — Flamura 
roșie Salonta 2—1 (2—1).

Metalul A.M.E.F.A. Anaid — Pro
gresul Bistrița Năsăud 0—0.

Metalul Șahi Mare — Di-namo 
Tg. Mureș 2—0 (2—0).

^^onosport 

INFORMAȚII 
lată cum a-nată uin buletin at 

concursului PRONOSPORT nr. 30 
(etapa din 31 octombrie) cu toate 
rezultatele exacte :

1. Locomotiva Tg. Mureș — 
Dinamo București 1

2. Metalul Hunedoara — Lo
comotiva București 1 '

3. Flacăra Ploești — Știința 
Timișoara X

4. Locomotiva Timișoara — Di- 
namo Orașul Stalin' 1

5. Flamura roșie Arad —' Mi
nerul Petroșani X

6. Știința Cluj — Metalul Cîni- 
pia Tu-rziii X

7. C. C. A. — Progresul Ora
dea 1

8. Minerul Lupeni — Dnamo 
6 București X

9. Progresul Satu Mane — Me
talul Baia Mare 1

10. Metalul Cîmpina — Flacăra 
Moreni 1

11. Dinamo Biriaid — Locomo
tiva Constanța 2

12. Locomotiva Pașcani — Me
talul Ploești 1

— Ieri, tov. Iiancu Mirca din 
Calafat și-a încasat premiul I, 
tigat 'a Concursul PRONOSPORT 
nr. 29 (etapa din 24 octombrie).



Victoria alpiniștilor din reprezentativa R. P. R.
SINAIA, 31 (prin telefon de ta 

trimisul nostru). — Azi dimineață 
s-a desfășurat concursul interna
ționali de alpinism dintre reprezen
tativele R. P. Romîne și R. Ceho
slovace. Nivelul tehnic ridicat .al 
ambelor echipe a dat naștere unei 
lupte deosebit de pasionante, în 
caire cancuirenții s-au întrecut nu 
ritmai cu înălțimea și netezimea 
pereților de stîncă, d>ar și cu mi
nutele. Publicul spectator, venit în 
număr destul de mare la 'octal de 
concurs pentru a urmări această 
primă întrecere cu caracter inter
național, a rămas impresionat de 
curajul, dîrzenia și rapiditatea în 
escaladă a concurențelor.

întrecerile de alpinism care aiu 
avut loc în traseul frontal și cen
tral din regiunea Horaabelor (mun
ții Bucegi) s-aiu soldat cu victoria 
reprezentativei R. P. Romîne, care, 
avînd o pregătire tehnică superi
oară în acest gen de concurs și 
fiind acomodată mai bine cu tra
seele respective, a realizat un timp 
foarte bun. Astfel, în traseul din 
turnul Seciu'ui, ailpiniștii Gheorghe 
Udrea, Aurel Eremia și Paul Fa- 
zekaș au realizat timpul de 14,43

Marin Niculesco (Flamura roșie) învingător i 
h prima etapă a cursei cicliste „Cupa 7 Noiembrie"

Dimineață rece și cu ceață. Plu
tonul multicolor gonește puternic 
pe șoseaua Giurgiului. Doar 2 
km. au fost străbătuți și Golgotzi 
are prima pană de cauciuc; el va 
face apoi toată cursa de unul sin
gur

La km. 34, prima „evadare": 
Poreceanu, Molnar, Naidin, G. 
Șerban și Mircea Stan. Aceștia 
iau un .avans de peste 200 m. 
La km. 42, Valentin Ionescu rupe 
o pedală. Dacă nu ar fi interve
nit gestul sportiv al antrenorului 
Gociman (C.C.A.), care a scos o 
pedală de la o bicicletă de re
zervă ,V. Ionescu ar fi abandonat, 
deoarece asociația Știința nu 
s-a îngrijit să asigure celor două 
echipe ale sale o mașină cu care 
antrenorul respectiv să poată ur
mări cursa și să ajute cicliștii în 
asemenea cazuri.

La km. 44 cei cinci „fugari" sînt 
prinș'. In Giurgiu, plutonul a- 
vînd în frunte pe Moiceanu, Voi- 
șeanu și Vasilescu, intră după 1 
oră și 26 min. de la plecare. Me
dia orară: 39 km.

La 20 km. de sosire, Vasile Io- 
r.escu se desprinde din grup. Du
pă 10 km., el este ajuns. Moicea-

Campionatele de baschet la categoria A.
MASCULIN

Locomotiva PTT — Stiinta ICF 
64—61 (29—26 ; 56—56)

Au marcat: Costescu 19, Nicti- 
lescu 16, Negoescu 7, Motaș 12, 
Prunca 4, Ganea 4, Minescu 2, 
pentru învingători și Călugăreanu 
16, Nedeff 18, Borbel’y 19, Sarosi 7, 
Vasiliu 1 pentru învinși.
‘ t ința Timișoara — Progresul Casa 
Scînteii București 73—63 (48—31)

Au marcat: Mokoș 26, Rădulescu 
7, Liță 10, Pușcașu 18, Lorincz 5, 
Palici 5, Fekete 2, pentru timișo
reni și Crstev 16, Crișar. 18, Ma- 
jiavici 1, Mihăilescu 15, Mircea 4, 
Marcovici 9 pentru bucureșteni. 
Dinamo Oradea — Progresul Tg.

Mureș 68—54 (30—23)
Au înscris: Constantinescu 14, 

Bodo 16, Vanya 17* Tyukay 4, Lu- 
’ac 2, Marinescu 8, Bereczkv 7 pen
tru orăden-’ și Elek 10, Rettegy 15, 
Paop 13, Deak 5, Kary 1. Bokor 5, 
Schwartz 4, Kora 1, pentru mure
șeni.
Progresul Orașul Statin — Flamura 

roșie Cluj 47—59 ( 26—23)
Dinamo București — Știința 

Iași 71—63 (34—26). Au marcat: 
Constantinide 6, Dan Niculescu 
12, Răducanu 19, Petroșanu 8, 
Giurculescu 5, Nagy 12, Sorin 
Stroe 9 pentru Dinamo și Hație- 
ganu 15, Todirașcu 9, Itnițki 14, 
Lorintz 8, Pincu 9, Arvinfe 8 
pentru Știința. A mai jucat Miu- 
lescu (Dinamo).

C.C.A. — Progresul F.B. Bucu
rești 69—63 (34—31). Au marcat : 
Folbert 13, Fodor 17, Stamatescu 
20, EOrdogh 9, Niculescu E. 7, 
Testiban 3 pentru C.C.A. și Popo- 
vici 24, Anghel 16, Gh- Spiridon 
14, Ortinschi 2, Cojocaru 7, pentru 
Progresul F.B. Au mal jucat Bu- 
rada, Stoicescu (C.C.A.) și Man- 
tea (Progresul F.B.). Karaklajici (Jugoslavia) 5 p.
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mim., ceea ce constituie un nou re
cord al traseului respectiv. Timpul 
obținut de Gh. Udrea, cap de 
coardă, pe prima lungime de 
coardă — 3,14 min. — este, die 
•asemenea, un timp excepțional.

Echipa R. Cehoslovace, formată 
din Iaroslav Mlezak, George Ma- 
sek și Iulius Andrasi, care a efec
tuat același parcurs, a dat dovadă 
de multă capacitate de acomodare 
la dificultățile traseului. Echipa 
cehoslovacă a efectuat acest tra
seu într-un timp care, deși este 
dublu decît cel obținut de echipa 
R. P. Romîne: 32,24 min., repre
zintă, pentru început, un rezultat 
bun. Dintre concurenții cehoslovaci 
care am efectuat acest parcurs, s-a 
evidențiat în mod spec:al George 
Masek, care a escaladat și a făcut 
rapelul cu multă rapiditate.

Cel de al doilea traseu al con
cursului, traseul central, a oferit 
prilejul unei lupte foarte strînse 
pentru victorie. Prima a pornit pe 
traseu echipa R. Cehoslovace, for
mată din maeștrii sportului Ku- 
char Radovan, Karel Herman și 
Svatos Bohumil. Kuchar .a execu
tat escalada foarte repede, timpul

nu, apoi Constantinescu. C. San
dru, Istrate, Hora și alții încearcă 
să evadeze, dar nu reușesc. La 1 
km. de sosire se produce o buscu
ladă în care sînt angrenați Sebe, 
Capră, frații Berbecea. Tupa și 
alții. Printr-un finiș puternic, Ma
rin Niculescu trece primul l'nia 
de sos;re, urmat de Șandru și 
Vasilescu.

Clasamentul etapei: 1. M. Nicu
lescu (F'amura roșie F. C. Gheor
ghiu-Dej) 112 km. în 2_ ore 58 
min. 16 sec. (Media orară 37,750 
km. Timp cu bonificație 2:57.46);
2. C. Șandru (FI. roșie F. C. 
Gheorghiu-Dej), timp cu bonifica
ție 2:58.01; 3. N. Vasilescu (Di 
namo I); 4. I. Constantinescu
(C.C.A.I.); 5. C. Datcu (C.C.A. I);
6. Eftimie N<ță (Metalul), și alți 18 
alergători în același timp cu cîș- 
tigătoiul.

Pe echipe conduce Flamura ro
șie F.C. Gheorghiu-Dej, urmată 
de C.C.A. I, C.C.A. II, Recolta și 
Progresul, toate cu același timp: 
8:54,48.

Astăzi se d’spută etapa a II-a: 
București - Alexandria - București. 
160 km. Plecarea s-a dat la ora 11 
de la km. 7 (dincolo de parcul 
Rahova). Sosirea către ora 16.

FEMININ 
Constructorul București — Știința 

Cluj 30—33 (13—14)
Au înscris: Antoaneta Rădulescu 

14, Elza Szebestyen 11, Elena Albu 
4, Elena Bereczky 2, Elisabeta 
Cristea 2, pentru clujence și Viorica 
Antonescu 12, Maria Eckert 12, 
Edith Simionescu 2, Lucia Rusu 
2, Elena Ionescu 2 pentru bucure- 
ștence.
Flamura roșie Oradea — Progresul 

Arad’47—39 (23—21)
Au marcat: Nagy Paraschiva 2, 

Sora Lenka 2, Otto lolanda 2, Taub 
Clara 5, Szabo Ecaterina 24, Kohel- 
ka Ana 12 pentru învingătoare și 
Kolalcsik Ana 8, Ecaterina Bauer 
II, Vesz Ileana 2, Kocsik Ileana 12, 
Anghele Maria 4, Ana Petrescu 2 
pentru învinse.
Stiinta Iași — Progresul Oradea 

21—70 (11—35)
Au marcat: Darabas 30, Bunescu

13, Bura 7, Abdor 1. Mayer 11, 
Balogh 8, pentru învingătoare și 
Capri 7, Grigoreseu 2, Andreescti 5, 
Hulubei 3, îfrim 4 pentru învinse. 
Stiinta Galati — Progresul Tg.

Mureș 29—48 (16—23)
Au marcat: Rogobete 14, K atona

14, Kameniczky 4, -Kovacs IT, Si
mon 5 pentru mureșence și Pana
che 17, Coșug 4, Anderson 1, Mi- 
halache 1, Măcar’e 6 pentru gălă- 
țence.

Știința I.C.F. — Locomotiva 
București 65—53 (30—31). Au
marcat : Nistpr Xenia 7, Ștefa
ni» Tomescu 17, Hilde Weisenbur- 
ger 17, Elena Dragomirescu 1, 
Violeta Zăvădescu 16, Teodora 
Simionescu 4, Lavinia Vasiliu 3, 
pentru Știința și Magda Nicules
cu 6, Simona Poenarp 5, Mioara 
Luca 12, Eva Ferencz 11, Doina 
Vasilescu, 9, Hortensia Magdin 10 
pentru Locomotiva. A mai jucat 
Roxane Pirtea (Locomotiva). 

realizat de el în prima lungime 
de coardă fiiiinid, de .altfel, eloc
vent : 2,'30 min.

După ce ,au terminat escalada 
reprezentanții R. Cehoslovace, pe 
traseu a intrat echipa R. P. Ro
mine, avînd cap de coardă pe 
Traian F'ucuș. Acesta pleacă ceva 
mai încet, pe prima lungime de 
coardă, pentru ca mai apoi Gheor- 
ghe Petrescu și Tudor Hurubeanu 
să accsllereze ritmul. Tudor Huru- 
beanu este unul din cei mai buni 
alpiniști romîmi. Aceasta .a dove
dit-o și cu ocazia concursului inter
național, cînd s-a înirectrt pe sine, 
înregistrînd pe prima lungime de 
coardă 1,06 mm. Timpul general .al 
echipei R. P. Romîne pe traseul 
central este 22,10 min., ceea ce 
reprezintă, de .asemenea, un nou 
record.

Mîtne dimineață (n. r. azi) con- 
curanții Tomîni și cehoslovaci vor 
coborî în Buștenii, tirmînd ca marți 
și miercuri să facă ture de schimb 
de experiență în traseele din pere
tele Văiii Albe.

. MARILENA ROSEN

Zenit Leningrad învingătoare 
în R. Cehoslovacă

PRAGA 31 (prin telefon). Dumi
nică, pe stadionul Letna din Praga 
s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre ech’pele Zemt 
Leningrad și Spartak Sokolovo 
Praga. După un joc frumos, oas
peții au obținut victoria cu scorul 
de 2-0 (2-0). Punctele au fost 
înscrise de Kartovski și Dobrikov.

La Budapesta a fost inaugurată
Academia de sport din R. P. Ungară

^Vgerpres).BUDAPESTA
M.T.I. transmite:

La 29 octombrie a fost inaugu
rată la Budapesta Academia de 
sport din R- P. Ungară, care-și va
începe cursurile la 1 noiembrie.

A început faza a
Ieri dimineață, odată cu reuniu

nea din'sala uzinelor „Clement 
Gottwald", competiția de box pen
tru „Cupa Sfatului Popular" a in
trat în cea de a treia fază a des 
fășurării sale. De la început, tre
buie să arătăm că, din păcate, 
participarea unora dintre boxerii 
noștri fruntași nu a reușit să asi
gure reuniunii un nivel corespun 
zător.

Peste nivelul celorlalte întîlniri 
s-a ridicat meciul Titi Dumitrescu 
— Grigore Ion. Primul s-a dovedit 
în formă remarcabilă, acționînd 
cu „serii" precise și repetate. In 
ciuda vîrstei sale înaintate, Albert 
Blank a realizat o nouă și conclu
dentă victorie, dispunând comod la 
puncte de tînăruî Ion Botezam

Turneul internațional de șah de la Belgrad
BELGRAD, (Agerpres) TASS 

transmite:
La 29 octombrie s-au disputat 

partidele din runda a 8-a a tur
neului internațional de șah de la 
Belgrad. După desfășurarea reia- 
tiv liniștită a celei de a 7-a run
de, in care 9 partide din 10 s-au 
terminat remiză, lupta a devenit 
din nou încordată și pasionantă.

In partida Wade—Barcza, albul 
a reușit să ajungă intr-un final 
avantajos, dar marele maestru 
maghiar, cu o apărare foarte sub
tilă, a obținut remiza.

Fără succes a jucat deschiderea 
Nedelkovici în partida cu Karakla- 
jici. Acesta din urmă, avînd albele, 
a profitat de greșelile adversaru
lui său și, creîndu-și un avantaj 
pozițional hotărîtor, a decis apoi 
partida în favoarea sa.

O luptă compl'cată și interesan
tă s-a dat în partida dintre elve- 
jianul Nievergett și argentinianul 
Pilnik. Sacrificînd o figură, Nie- 
vergelt l-a împiedicat pe adversa
rul său să facă rocada regelui, or
ganized un atac puternic. Pilnik 

s-a apărat însă cu .dîrzenie ex-cep-

Campionii de t’r ai R.P.R. pe anid 1954 
la proba de armă sport

Noi recorduri R.P.R.
Cafnpionatele R.P.R. la armă 

sport ;pe anul 1954, desfășurate < 
&îmbătă și duminică pe poligonul 
Tunari, au dovedit încă odată pro
gresul făcut de trăgătorii noștri, 
unele rezultate obținute de ei con
stituind noi recorduri republicane.

In primul rînd trebuie să men
ționăm valoroasele rezultate obți
nute de trăgătoarele Iudith Moscu 
si Felicia Iovănescu, care au stabi- 
lt noi recorduri R.P.R. și perfor
manța tinerei Jaqueline Zvonpvski, 
care, deși are numai 16 ani, a 
reușit să cucerească titlul de cam
pioană a R.P.R. cu un rezultat 
foarte bun. Și rezultatele de la pro
bele masculine sînt de valoare, iar 
titlurile die campioni, ca și la fete, 
au fost deosebit de disputate.

Iată rezultatele tehnice:
ECHIPE FEMININE. poziția 

culcat: 1. Progresul (Tereza Quin
tus 378, Carmen Stănescu 371, Lia 
Sîrbu 369, Ecaterina Tulbure 368,' 
Felteia Iovănescu 367) 1853 pct. 
campioană R.P.R.; 2. Metalul 1819 
pct.; 3. Dinamo 1818 pct.; poziția 
genunchi: 1. Progresul (Tereza
Quintus 379, Felicia Iovănescu 364, 
Carmen Stănescu 355, Lia Sîrbu 
346, Ecaterina Tulbure 330) 1774 
pct. campioană R.P.R.; 2. Metalul 
1752; 3. Dinamo 1742; poziția pi
cioare: 1. Progresul (Felicia Io
vănescu 351, Lia Sîrbu 335, Eca
terina Tulbure 317, Tereza Quintus 
329, Carmen Stănescu 301) 1633 
pct. campioană R.P.R. 2. Metalul 
1613; 3. Dinamo 1528; 3x40 focuri: 
1. Progresul (Tereza Quintus 1086, 
Felicia Iovănescu 1082, Li.a Sîrbu 
1050, Carmen Stănescu 1027, Eca
terina Tulbure 1015) 5260 pct.
camo ioană R.P.R.; 2. Metalul 5184;
3. Dinamo 5105. Individual femi
nin: poziția culcat: 1. Jaqueline 
Zvonevsky (Dinamo) 383 pct. cam
pioană R.P.R.; 2. Rodica Grozea
(Constructorul) 381 pct.: 3. Tereza 
Quintus (Progresul) 378 pct.: po
ziția genunchi: 1. Iudith Moscu 
(Metalul) 384 pct. nou record 
R.P.R., campioană a R.P.R.; 2.
Tereza Quintus (Prog.) 379 pct,;
3. Jaqueline Zvonevsky (Din.) 366 
p.; poziția picioare: 1. Felicia
Iovănescu (Prog.) 351 pct. nou re
cord R.P.R. campioană R.P.R. 2

tre'a a „Copai Sfatului Popular”
I Dintre „punctele slabe" ale reu

niunii, remarcăm meciul Mircea
I Mihai —- Radu Bătănaș, în care 

nici unul din cei doi boxeri nu 
și-au apărat șansele cu convinge
re. De asemenea, maestrul sportu
lui Toma Constantin nu s-a com
portat la înălțimea valorii sale în 
întîlnirea cu tînărul Ion Boceanu, 
iar Dinu Eugen a practicat din 
nou un box vedetist, uzînd de ți
neri și alte „trucuri" ieftine.

Iată rezultatele: Cat. muscă: 
Marin Cristea (Met. M. Râkosi) 
b. p. Al. Bariciu (Metalul „23 Au
gust"); Mircea Mihai (Din. 9) b. 
p. Radu Bătănaș (Din. 9); cat. 
cocoș: Toma Constantin (Dinamo) 
b. p. Ion Boceanu (Loc. Gr. Ro
șie); Grigore Vasile (Loc. Griv.

țională și întărindu-și treptat po
ziția periclitată a regelui său, a 
reușit să scape de sub presiune. 
Intrînd într-o acută criză de timp, 
șahistul elvețian a comis o gre
șeală, lucru care Fa permis lui 
Pilnik să neutralizeze cel mai pu
ternic pion al albului. Partida a 
fost întreruptă, dar a doua zi Nie- 
vergelt s-a recunoscut învins fără 
să mai reia jocul.

Multe emoții le-a produs spec
tatorilor partida Porecca — Mata- 
novici. Șahistul italian, care s-a 
remarcat în acest turneu printr-un 
joc curajos și combativ, a început 
atacul pe flancul regelui, deși nu 
putuse să facă rocada. In această 
situație, negrut a cîștigat un pion, 
dar Porecca avea perspective de 
cîștig. El nu a găsit insă conti
nuarea cea mai potrivită și a pier
dut un al doilea pion. La muta
rea 32, Matanovici a« obținut vic
toria.

In partida cu Petrosian, care a- 
vea albele, maestrul iugoslav Mi
tici a ales apărarea indiana ve
che. Petrosian a jucat însă foarte 
activ atacînd tot timpul. El și-a 
creat un periculos pion trecut și 

Ana Mânu (FI. roșie) 350 pct.; 
3. Iudith Moscu (Metalul) 347 pct.; 
3x40 focuri: 1. Iudith Moscu (Me
talul) 1108 pct. nou record R.P.R, 
campioană R.P.R.; 2. Tereza Quin- 
tus (Prog.) 1086 pct.; 3. Rodica 
Grozea (Constr.) 1085 pct.

ECHIPE MASCULINE: poziția 
culcat: 1. Dinamo (I. Mitrașcă 385,
V. Panțuru 381, H. Herșcovici 380,
1. Tomulescu 380, A. Bujoreanu 
380) 1906 pct. campioană R.P.R.;
2. Progresul 1902 pct.; 3. C.C.A.
1885 pct.; poziția genunchi: 1.
Dinamo (H. Herșcovici. 384, V. 
Panțunu 377, I. Tomulescu 369, A. 
Neagu 368, I-, Mitrașcă 349) 1847 
p. campioană R.P.R.; 2. C.C.A.
1837 pct.: 3. Progresul 1794 pct. 
poziția picioare: 1. Dinamo (D. 
Panțuru 363, H. Herșcovici 357, 
A. Neagu 346, I. M'trașcă 341, I. 
Tomulescu 340) 1747 pct. cam
pioană R.P.R.; 2. C.C.A. 1728 pct.;
3. Metalul 1650 pct.; 3x40 focuri:
1. Dinamo (H. Herșcovici 1121, V.
Panțuru 1121. A. Neagu 1091. I. 
Tomulescu 1089, I. Mitrașcă 1075) 
5497 pct. campioană R.P.R.; 2.
C.C.A. 5462 pct.; 3. Progresul 
5344 pct. individual masculin: po
ziția culcat: 1. Ion Quintus (Prog.) 
388 pct. campion R.P.R.; 2. C. An
tonescu (FI. roșie) 387 pct.; 3. D. 
Niculescu ( Prog.) 386 pct.; poziția 
genunchi: 1. Henri Herșcovici
(Dinamo) 384 pct. campion R.P.R.;
2. V. Panțuru (Dinamo) 377 pct.;
3. S. Canti-li (C.C.A.) 374 pct.;
poziția picioare: 1. Sorin. Cantili 
(C.C.A.) 366 pct. campion R.P.R.;
2. V. Panțuru (Dinamo) 363 pct.;
3. C. Antonescu (FI. roșie) 358 
pct.: 3x40 focuri: 1. Sorin Cantili 
(C.C.A.) 1125 pct. campion R.P.R.;
2. H. Herșcovici (Dinamo) 1121 
pct. (61 decari); 3. V. Panțuru (Di
namo) 1121 pct. (58 decar').

★
Ieri pe poligonul Tunari a avut 

loc -un concurs de pistol viteză, 
organizat de C.C.F.S. prin comisia 
centrală de tir, în c'nstea zile' <te 
7 Noiembrie. Concursul a luat sfâr
șit cu victoria maestrului emerit al 
sportului Gh. Lichiardopol, cu 
60/580 pct., urmat de maestrul spor
tului Ștefan Petrescu cu 60/578 
pct.; Z. Deac 60/577, T. Manica- 
tide 60/575, M. Dochiliță 60/572.

la box
Roșie) b. p. Dinu Eugen (Met. 
„23 August"); Petre Dumitrescu 
IMet. „23 August") b. p. Gh. 

Zverginschi (Constr.); cat. pană: 
Andrei Drăgan (Prog. I.T.B.) b. p. 
Matei Pui dă (FI. roșie A.P.); cat. 
semi-u.șoară: C,. Ocneartu (Flacăra) 
b. p. Virgil Eșanu (Met. „23 Au
gust"); cat. ușoară: Titi Dumi
trescu (St. I.C.F.) b. p. Grigore 
Ion (Flacăra); cat. semi-mijlocie: 
Nic. Niță (FI. roșie A.P.) b. prin 
neprezentarea adversarului; Toma 
Tudor (Met. ,.23 August") b. p. 
Al. Eremia (FI. roșie A.P.); cat. 
mijlocie-ușoară: Albert Blank (Pro
gresul Combustibil) b. p. Ion Bo- 
tezan (Loc. Gr, Roșie).

M. G.

cu toate că partida s-a întrerupt, 
Petrosian are victoria asigurată.

Partida Rabar — Ivkov s-a ter
minat remiză la fel ca și partida 
Bronștein — Trifunovici. Gligorici 
a cîștigat la Joppen și Czerniak 
la Ianosevici. Partida Djurasevici
— Pire s-a întrerupt cu avantaj 
de partea primului.

Iată și rezultatele din runda 7-a: 
Ianosevici — Djurasevici 1-0; Pe
trosian — Nedelkovici; Matanovici
— Gligorici; Pirk —- Pilnik; Mi
tici — Rabar; Joppen — Trifu
novici; Bronștein — Czemiak; Iv- 
kov — Porecca; Barcza — Niever-i 
gelt și Karaklajici — Barcza toaJ 
te remiză.

■Ar
In cadrul disputării partidelor în

trerupte Petrosian a cîștigat la 
Mitici, Djurasevici lă Pirk și Gli
gorici la Joppen,

Astfel, după 8 runde clasamentul 
primelor locuri este următorul: Pe
trosian (U.R.S.S.) 6'/2 p.; Bron
ștein (U.R.S.S) 6 p.; Gligorici, 
Matanovici (Jugoslavia) 5'/2 p.; 
Barcza (R.P. Ungară), Trifunovici,


